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bag OM per WIMMer

”Jeg holder aldrig fri. Eller det vil sige, jeg 
holder jo egentlig fri hele tiden. Det jeg 
laver er sjovt, så det føles som fritid for 
mig.”

Ordene kommer fra Per Wimmer, som 
vi møder på hans kontor med en fantastisk 
udsigt over Regent Street. Herfra styrer 
han sin egen investeringsbank, Wimmer 
Financial, samtidig med arbejdet på hans 
rumprojekt Wimmer Space.

”Ja, jeg har jo sådan set to fuldtidsjobs, 
men det passer mig fint. Jeg skal helst have 
travlt hele tiden, og der må meget gerne 
være fart på. Jeg hader at spilde tid. Som 
for eksempel når jeg står i kø. Det føles 
simpelthen bare som et utroligt spild af 
tid, ”siger den 39-årige ”selfmade” mange-
millionær.

Hjertet på rette sted
Selvom Per Wimmer lever et travlt liv med 
mange rejsedage og stort set altid svarer, 
når man ringer til ham, optræder han ro-
ligt, smilende og utrolig venligt uden en 
gnist af stress. Ifølge de folk, der kender 
ham bedst, er han da også en mand, i  hvis 
selskab man har det godt.

”Han er helt fantastisk at arbejde for. 
Jeg har haft mange chefer før, og det er alt-
så ikke helt normalt at møde en rar én af 

slagsen. Det føles ikke som at gå på arbejde 
her. Alt er så dejligt afslappet, også selvom 
der er travlt,” fortæller hans personlige se-
kretær, Shamaila Khan. 

Også hans søster Dorte Wimmer har 
kun ros om sin storebror:

”Selvom han altid har rejst meget og 
har arbejdet uden for Danmark i mange 
år, har han altid prioriteret familien højt. 
Han kommer ofte hjem på besøg, og jeg 
tror faktisk, at jeg ser mere til ham end 
mange andre, hvis brødre bor i Danmark.

”Og så har han altid haft hjertet på ret-
te sted. Han vil det bedste for mennesker 
og har altid haft et helt specielt ”omsorgs-
gen”. Han besøgte ofte vore bedsteforæl-
dre, da de levede, og han passede tit mig, 
da jeg var lille,” fortæller hun og fortsæt-
ter med at fortælle om dengang de begge 
var studerende, og hun ikke havde råd til 
at tage på skiferie med sine kammerater.

”Så gav han mig 3.000 kr. Det var en hel 
månedsløn for ham, da han selv studerede 
på det tidspunkt. Men det var noget, han 
gerne ville gøre for mig, og det glemmer 
jeg ham aldrig for,” forklarer hun. 

Hemmelig millionær
Per Wimmers ”omsorgsgen” bliver ikke 
kun brugt i private sammenhænge. Både 
hans rumprojektet og investeringsbank er 
involveret i mange velgørende projekter. 
For nylig deltog han i programmet ”Den 
Hemmelige Millionær” på dansk tv. Et 
program, hvor han gik undercover i Nak-
skov og fandt velgørende projekter, som 
han kunne støtte. 

”Det var en helt fantastisk og positiv 
oplevelse, som jeg lærte utrolig meget af. 
Nogle gange skal der bare så lidt til for at 
hjælpe andre mennesker. Det er en ople-
velse, som jeg godt kunne unde mange 
andre at prøve,” pointerer han.

Efter programmet væltede det ind med 
emails fra seere, der ville fortælle ham, 
hvor godt et stykke arbejde han havde 
gjort. Og nogle var endda selv blevet inspi-
rerede til at udføre velgørende arbejde.

”Jeg brugte to dage på at svare på de 
mange emails. Det var meget overvælden-
de, men jeg følte, at når nogen rent faktisk 

havde taget sig tid til at skrive til mig, så 
skulle de også have et svar. Og jeg er bare 
så glad for, at det har inspireret folk til 
at gå ud og gøre et velgørende stykke ar-
bejde. Det er på sigt mere værd, end de 
penge, jeg donerede til organisationerne,” 
siger han.

store ambitioner
Vi har tydeligvis at gøre med en mand, 
der ved præcis, hvad han vil med sit liv. 
Men har han altid været sådan?

”Per har altid været ambitiøs. Han var 
et drømmebarn, der fik topkarakterer og 
var god til sport. Det var ret irriterende 
at være lillesøsteren, der “kun” fik 10, når 
storebror havde fået 13,” fortæller Dorte 
Wimmer med et stort grin.

Men er der da slet ikke noget dårligt at 
sige om denne mand?

”Han er håbløs til madlavning. Han 
bruger kun energi på de opgaver, han 
gerne vil, så han er enten super god eller 
håbløs. Og jo, så kan han godt være ret di-
stræt, siger Dorte Wimmer.

Men det er jo nok ikke så underligt, 
når man har to fuldtidsjobs at passe.  

En mand der bowler med Kylie Minogue, samarbejder med Richard Branson og som kører sit helt eget rumprojekt, er ikke blot 
en helt almindelig dansker i London. Vi går bag om Per Wimmer – manden der formår både at have hjertet på rette sted og 
samtidig være en ultra succesrig forretningsmand.

I forbindelse med sit rumprojekt og de velgørende 
projekter har Per Wimmer formuleret sit eget vær-
disæt for at nå sine drømme – noget som han gerne 
vil inspirere andre til også at gøre. De syv grundlig-
gende værdier er: 

Lad dig selv blive inspireret
Følg dit hjerte

Fokus og udførelse
Tidsdisciplin

Teamwork
Tag chancer 

Inspirer andre i processen

Per Wimmers hjemmeside bugner med billeder, hvor han er sammen 
internationale celebriteter. Her ses han sammen med Kylie Minogue.

Af Camilla H. Tjellesen

PER WIMMERS 
vÆrDIsÆt:

Per Wimmer har altid været god til at sætte sig selv i scene.




